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STYREMØTE DATO: 08.01.2023

RASEGRUPPEN FOR JACK RUSSELL TERRIER

Referent:  Maria Huseby

Sak 1 -01/23 Rasespesialen. Maria undersøker om vi kan leie anlegget til Karmøy hundeklubb i 
Skudeneshavn da dette har gressunderlag . Om det ikke er tilgjengelig den helgen så har vi område 
på asfalt tilgjengelig og et annet på gress vi kan undersøke.  Utstillingskomiteen tar seg av bestilling 
av sløyfer, hvor mange trenger vi osv. Maria legger inn klasser i dogweb arra, og  åpner påmelding,  
Inger setter seg også inn i dogweb arra slik at vi er to som kan dette. Oddrun har dessverre ikke 
mulighet til å bli med på arrangementet pga jobb, men ønsker også å lære seg  dogweb arra.

Vi har allerede fått påmeldinger til raseseminaret før vi har lagt ut pris og påmelding.  Det ryktes også 
at alle hytter på nærmeste camping er booket. Ingunn og Maria utformer annonse med priser og mer 
info snarest.  

Sak 2 -01/23 Årets jrt.  Status 15. januar er frist, og Ann Mari og Hege Bjerke Tollefsen skal møtes for 
å regne sammen disse tallene den helgen fristen går ut. Så snart fristen er ute bestiller vi premier og 
diplomer til de kategorier vi har deltagere i. 

Sak 3-01/23 Avklaring oppdrettersiden på FB hvem som kan være medlemmer. Kun oppdrettere av 
jack russell med kennelnavn  kan være medlem.  Vi vil også stramme inn på reglene der inne, og vil 
slette innlegg med personangrep og slette medlemmer som utfører dette. Vi skal holde en høflig tone 
med hverandre. Sittende styremedlemmer skal også ha tilgang på siden.

Sak 4-01/23 Avklaring publisering av uoffisiell nasjonal  mestvinnerliste. Listen er basert på resultater 
kun fra dogweb, poeng gis kun for BIR/BIM/BTK/BHK  etter samme system som årets terrier, men her 
gjelder alle resultater oppnådd i Norge. Ikke bare de 5 beste.  Listen for 2022  var en test. Styret tar 
HS med på råd på forhånd.

Styret stiller seg positive til at denne listen føres i 2023 og vi håper denne vil motivere jrt eiere til å 
stille hundene sine mest mulig under ulike dommere slik at vi får et bredt grunnlag for å vurdere 
rasens tilstand i Norge. Den vil bli oppdatert jevnlig.  I første omgang gjelder denne for utstilling. Men 
vi håper å få bruksfolket med oss for å føre en liste for andre grener også.

Sak 5-01/23 Blodsporkurs. Sophie jobber videre med  å få organisert et blodsporkurs i regi av 
rasegruppen. Hun har allerede vært i kontakt med instruktør og vil jobbe for å finne en helg som ikke 
krasjer med andre aktiviteter. 



Sak 6-01/23 Nettbutikk hjemmesiden. Vi ønsker å se på muligheten til å ha nettbutikk for salg av jrt 
artikler lignende den rasegruppen for Staffordshire terrier har. Ingunn tar kontakt med NTK for å 
finne veien videre.

Sak 7-01/23 Håndtering av hets av styremedlemmer pga styrearbeid. Noen av styrets medlemmer 
har opplevd netthets i forbindelse med styrearbeid. Dette vil bli tatt videre til HS.

Sak 8-01/23 Forslag fra medlem om digitalt nyhetsbrev. Vi er i utgangspunktet positive til dette, men 
ser at vi har en jobb å gjøre med å gjøre RGs hjemmeside mer levende og oppdatert, og vil ta tak i 
dette først før vi eventuelt ser mer på nyhetsbrev.

Sak9-01/23 Krav for oppdretter link og valpeformidling. Det er kommet inn ønsker om økte krav  for 
for link og  valpeformidling. Vi vil se videre på saken på ulike alternativer.

Sak10-01/23 Avlsprogram. Mattilsynet og NKK vil kreve at vi har et avlsprogram klart i forhold til den 
nye forskriften som nå vil gjøre det mulig med økte krav til oppdrettere før de får lov til å avle på 
hundene. Dette vil gjelde både raser under NKK og andre hunder. I følge ny forskrift skal alle hunder 
og valper registreres. Dette vil gi NKK større mulighet til krav i forhold til avlsprogram før registrering. 
Vi skal ha et forslag klart til HS i begynnelsen av februar.

Sak 11-01/23 Oppfølging matadoravl. Vi avventer dette punktet da det ligger an til at dette vil bli 
regulert under den nye forskriften til Mattilsynet.

Sak 12-01/23 Oppdrettere som har lånt ut hannhund til ikke helsetestete tisper. Oppdrettere med 
link har ikke mulighet til å beholde sin link og rett til valpeformidling om de låner ut sine hannhunder 
til tisper som ikke er øyelyst og patellasjekket med resultat registrert i dogweb eller tilsvarende 
utenlandsk register som SKK, koiranet osv. Brudd på dette vil medføre tap av link i 2 år.




